LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.7.
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6 b

2014.gada 14.janvārī

Sēdes vadītājs: I.Jozepsone

plkst.18.10 – 19.45

Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: E.Puriņš, A.Burģis, M.Ķuda, J.Cīrulis, G.Kartuzovs, E.Svīķis, A.Bauska,
R.Mirzojans, A.Ambergs.
Darba kārtībā:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (17.12.2013.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
2. Par LR 2014.gada jaunatnes meistarsacīkšu „C” grupā rezultātiem (G.Kartuzovs).
3. Par treneru padomes izveidošanu (B.Gāga, I.Jozepsone).
4. LR 2014.gada individuālā čempionāta Nolikuma apstiprināšana (I.Jozepsone).
5. Par piedalīšanos Pasaules komandu čempionātā Tokijā 2014.gada 28.aprīlī –
5.maijā (I.Jozepsone, A.Burģis).
6. Dažādi:



LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone);
par nākamās LGTF Valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).

Par 1.punktu. Informēja M.Beņuša. Sagatavots un jums izsniegts iepriekšējās valdes
sēdes 17.12.2013. protokols. Nolēma: LGTF Valdes sēdes 17.12.2013. protokolu
apstiprināt (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. G.Kartuzovs informē par LR jaunatnes meistarsacīkšu „C” grupā
rezultātiem. Visi rezultāti jau ir atspoguļoti mājas lapas reitingā. Uzskatu, ka sacensības
bija izdevušās. Nolēma: Pieņemt zināšanai LR jaunatnes meistarsacīkšu „C” grupā
rezultātus (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 3.punktu. B.Gāga informē par treneru padomes izveidošanas gaitu un sastādīto
darba plānu tuvākajam periodam. Esmu sastādījusi treneru padomes darbības mērķus un
uzdevumus. Treneru padome ir paredzēta 5 cilvēku sastāvā B.Gāga, L.Meinarda,
A.Reinholds, L.Temjaševs, A.Isajevs. Īpaši jāsekmē treneru savstarpējā sadarbība.
Jāorganizē semināri lai celtu treneru kvalifikāciju. Jāsniedz atbalstu jauno treneru
izaugsmei. Jāstrādā pie izlases komandu komplektēšanas un jāizstrādā kritēriji, kā arī
jāsastāda izlašu mācību-treniņu plāni. Pirmo treneru padomes sēdi varētu sarīkot Kuldīgā
LRJM B grupā laikā. Saziņa notiks ar e-pasta palīdzību un sacensību laikā. A.Isajevs ir
piekritis būt par minikadetu un jaunāko minikadetu treneri, L.Temjaševs ir piekritis būt
par kadetu treneri. M.Ķuda iesaka paskatīties arī uz Igaunijas un Lietuvas pusi un dažas
nometnes sarīkot pie viņiem vai uzaicināt viņu trenerus uz Latviju. Nolēma: Pieņemt
zināšanai B.Gāgas sagatavoto informāciju par treneru padomes tālākajiem plāniem un
apstiprināt treneru padomi 5 cilvēku sastāvā (A.Isajevs, L.Meinarda, L.Temjaševs,
A.Reinholds) ar B.Gāgu kā šīs padomes vadītāju. Uz nākamo Valdes sēdi saņemt visu
treneru piekrišanu strādāt ar izlasēm un sagatavot plānus tuvākajām darbam un kritērijus
iekļaušanai izlasēs (par - 7, pret – nav, atturas – nav).

Par 4.punktu. I.Jozepsone informē par sagatavoto LR 2014.gada individuālā
čempionāta Nolikumu. Izskan dažādi priekšlikumi gan par priekšsacīkšu norisi, gan
finālsacensībām, kur visi pamatā vienojas par atsevišķiem punktiem. Nolēma:
Apstiprināt sagatavoto LR 2014.gada individuālā čempionāta Nolikumu ar piedāvātajām
izmaiņām (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 5. punktu. A.Burģis informē par notikušo treniņnometni Liepājā kurā piedalījās trīs
zviedru spēlētāji un viņu treneris, no Latvijas piedalījās O.Kartuzovs, D.Reinholds,
M.Burģis. Treniņi bija intensīvā grafikā 2x dienā (fitness un galda teniss). Zviedru trenera
atskaiti mēs vēl saņemsim. Pasākums uzskatāms par veiksmīgu. Visiem izdalīja
individuālos plānus. Zviedru spēlētāji atsaucīgi izteicās par Liepājas iespējām un mūsu
spēlētāji apzinīgi izmantoja visu šo laiku. E.Puriņš informē, ka Pasaules komandu
čempionātam Tokijā esam pieteikuši 4 zēnus, 1 treneri, 3 sievietes un 1 delegātu. Par
izlases vārdisko sastāvu Pasaules čempionātam 2014.gada 28.aprīlī – 5.maijā Tokijā
vienoties pēc LR 2014.gada individuālā čempionātā rezultātiem. Nolēma: Informāciju
par galda tenisa treneru un spēlētāju semināru Liepājā pieņemt zināšanai. Par vārdisko
sastāvu Pasaules komandu čempionātam Tokijā 2014.gada 28.aprīlī – 5. maijā vienoties
pēc LR 2014.gada individuālā čempionātā rezultātiem (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
9. Dažādi



I.Jozepsone informē par pēdējām izmaiņām LGTF sacensību kalendārā Nolēma:
pieņemt zināšanai LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par – 7, pret
– nav, atturas – nav);
par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: Nākamo LGTF valdes sēdi
sasaukt 2014. gada 18. februārī (par – 7, pret – nav, atturas – nav ).

Sēdes vadītāja:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

